VFK-Fotboll: Fler spelare efterlyses till Korpen!
VFK Fotboll spelar i Korpen samt i Volvomästerskapet
(SVM). Intresset för fotboll verkar ha minskat med
åren, men Lars Nilsson, ordförande i sektionen, hoppas att fler lag kommer att anmäla sig i år.

F OTBOLLSSEKTIONEN I
VOLVO F RITIDSKLUBB
har funnits sedan 1970.
De är med i Korpfotbollen och Svenska Volvomästerskapen (SVM)
varje år. Som vanligt
inom Fritidsklubben gör
man ingen skillnad mellan Volvo och GETRAG,
utan man kan mixa lag
mellan företagen.

Volvomästerskapen
I SVM deltar sex Volvoorter. Förutom Köping
även Umeå, Eskilstuna,
Göteborg, Skövde och
Uddevalla.
Köping, Skövde och
Uddevalla turas om att
arrangera SVM. På de andra orterna är det svårare
och dyrare att arrangera
evenemanget.
– Tidigare år har vi
varit tio till tolv orter,
berättar Lars Nilsson,
ordförande i VFK-Fotboll,
men tyvärr har intresset
avtagit genom åren.

Minst fem orter
Man får hoppas att alla sex
kvarvarande orter fortsätter vara aktiva. Stadgarna
säger nämligen att minst
fem orter måste delta för
att man ska kunna anordna SVM.
Den 23 augusti 2008
körs SVM i Köping.
– Jag räknar med att
det blir sex herrlag och
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lika många damlag, säger Lars Nilsson.
I SVM spelar herrar i
11-mannalag och damer
i 7-mannalag.

Korpfotboll
Till Korpen kan man
anmäla lag från mitten
av mars till någon gång
i april. (Se exakta datum
på anslagstavlorna.)
Företaget betalar anmälningsavgiften via
Fotbollssektionen.
Korplagen får enbart
bestå av icke-aktiva
spelare. De som är licensierade i någon klubb får
alltså inte vara med.

7-mannalag
Man spelar i 7-mannalag i
Korpen, men varje lag bör
bestå av 14-15 spelare så
att man alltid har reserver
och så man slipper binda
upp sig för samtliga matcher under säsongen.
Det brukar bli 8-10
Korpmatcher för varje
lag under en säsong, ungefär en match i veckan
från början av maj till
midsommar och några
matcher i augusti.
– I nuläget räknar vi
med att 3-4 lag kommer
att anmälas sammantaget
från Volvo och GETRAG,
säger Lars Nilsson. Förra
året hade vi fyra lag med
i Korpen, samtliga från
GETRAG.

Förra året blev Real GETRAG Korpmästare i Köping. Stående från vänster: Jonas Andersson, Daniel
Presl, Nenad Jovanovic, Johan Nilsson,Timo Ollikainen. Sittande: Markus Johannisson,Thomas
Larsson, Markus Riutta, Morgan Edman. Liggande: Kenth Öman. (Saknas på bilden: Peter
Sköld, Patrik Nilsson, Magnus Hansson och Tomas Nordstedt.)

Real GETRAG
Korpmästare 2007
Ett av lagen – Real
GETRAG – blev för övrigt
2007 års Korpmästare!
Lars Nilsson ser gärna
att fler Korplag anmäls,
både herr- och damlag.
– Får vi inga Korplag
kan vi inte heller få ihop
några lag till SVM, konstaterar han. Och det skulle
kännas tråkigt om vi inte
kunde fortsätta verksamheten
Lars hoppas på 3-4 lag
från GETRAG och 2-3 från
Volvo till Korpen i år.

Bra aktivitet
– Fotboll är en bra av-

delningsaktivitet, tycker
Lars. Förutom kondition vinner man både
sammanhållning inom
och mellan avdelningar,
samtidigt som man får
vara ute i friska luften och
röra på sig. Dessutom är
det kul att spela fotboll!
Lars Nilsson talar utifrån egen erfarenhet; han
har varit aktiv fotbollsspelare i många år av
sitt liv. Sedan 1991 är han
dock mera med och håller
i trådarna för Korpen än
är aktiv på fotbollsplanen.
Men ibland rycker han in
när det fattas folk i VFKlaget i sista stund.

Vill du vara med?
För den som vill vara med
och spela, men har svårt
att få ihop ett eget lag:
Kontakta Lars Nilsson så
hjälper han till att slussa
vidare till andra som vill
vara med.
– Det behöver inte
vara rena avdelningslag, understryker Lars
Nilsson. Ett lag kan
bestå av personer från
både GETRAG och Volvo,
eftersom vi alla är med i
samma fritidsklubb.
Lars Nilsson kan nås
på telefon 0221-457 692,
e-mail lars.t.nilsson@
volvo.com.
Ewa Nilsson

